องคการเรียนรู
ดร. ครรชิต มาลัยวงศ
31 พฤษภาคม 2546
ในชวงเวลา 30 ปที่ผานมานี้โลกไดประสบพบเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลายอยาง เริ่มตน
จากการผลิตไมโครโพรเซสเซอรซึ่งเปนวงจรสําคัญที่สุดของเครื่องคอมพิวเตอร เปนวงจรที่ซับซอน
และมีองคประกอบอิเล็กทรอนิกสขนาดจิ๋วรวมลานสิ่ง แตทั้งหมดนี้ถูกยอสวนใหเหลือเพียงขนาดเทา
กับเล็บนิ้วมือเทานั้น ไมโครโพรเซสเซอรไดทําใหเกิดการผลิตเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล และ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชไมโครโพรเซสเซอรควบคุมอีกหลายอยาง รวมทั้ง โทรศัพทมือถือ เครื่อง
โทรสาร เครื่องเลนเกมและของเลนนานาชนิด นอกจากนั้นยังมีการนําไปฝงไวในอุปกรณอื่น ๆ เชน
เครื่องซักผา ตูเย็น และยานพาหนะดวย ผลของการคิดคนเครื่องมือและสิ่งประดิษฐเหลานี้ทําใหเกิด
การแพรกระจายของอุปกรณเหลานี้ไปทั่วโลก เกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับวิธี
สราง วิธีใชงาน และการบํารุงรักษา แตที่นาสนใจที่สุดก็คือไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ทํางานตาง ๆ จากการใชแรงงาน หรือ การทํางานแบบเครื่องกลไก ไปเปน การทํางานที่ตองใชความรู
และความคิดมากขึ้น เชน แตกอนนี้หากลูกคาตองการถอนเงินในธนาคารก็เพียงแตกรอกแบบฟอรม
แลวเดินไปยื่นสมุดเงินฝากใหพนักงานธนาคาร แตในอนาคตลูกคาอาจจะตองชวยตัวเองดวยการเดิน
ไปกดปุมถอนเงินฝากจากเครื่องเอทีเอ็มเอง หรือเสมียนพนักงานในอดีตอาจเคยชินกับการพิมพดีด
ตามลายมือเขียน แตปจจุบันนี้ตองเปลี่ยนไปเปนการใชเครื่องคอมพิวเตอรพิมพเอกสาร และตองเรียนรู
คําสั่งตาง ๆ สําหรับการควบคุมใหเอกสารมีรูปแบบตรงกับที่ตองการ
สถาบันการศึกษาระดับตาง ๆ นั้นโดยทั่วไปมีบุคลากรที่อยูในสายงานและตําแหนงตาง ๆ มาก
มายหลายคน บุคลากรเหลานี้บางคนทํางานที่ตองใชความรูจริง ๆ และตองหมั่นเสาะแสวงหาความรูอยู
เสมอนั่นคืออาจารย และ ผูบริหาร บางคนใชความรูที่เรียนมาแตเดิมเทานั้น ไมไดแสวงหาความรูใหม
เชน พนักงานลงบัญชี และบางคนอาจจะไมตองใชความรูมากนัก เชน นักการภารโรง หรือ พนักงาน
ขับรถยนต
ในโลกยุคใหมที่ไดนําเครื่องคอมพิวเตอรมาใชชวยในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการนั้น
บุคลากรทุกระดับและทุกสายงานจะตองปฏิบัติงานตามหนาที่โดยใชความรูมากยิ่งขึ้นกวาแตกอน ยก
ตัวอยางเชน อาจารยก็จะตองศึกษาหาความรูใหม ๆ เพิ่มเติมเพื่อนํามาสอนลูกศิษย พนักงานบัญชีตอง
ศึกษาวิธีการใชโปรแกรมบัญชี และเรียนวิธีเขียนคําสั่งเพื่อจัดทํารายงานใหมที่ผูบริหารตองการ แม
แตพนักงานขับรถยนตเองก็ตองปฏิบัติงานโดยอาศัยความรูมากขึ้น ทั้งในดานการอานแผนที่ การเขา

ใจกฎระเบียบจราจร การแกปญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนั้นยังตองเรียนรูวิธีการใหบริการแกผูใช
รถยนตอยางเหมาะสมดวย
ในขณะที่หนวยงานทุกแหงกําลังตองมุงเนนไปที่การปฏิบัติงานโดยอาศัยความรูมากขึ้น กลับ
พบกันวาหนวยงานกลับตองสูญเสียบุคลากรที่เปนผูมีความรูและประสบการณไปมากขึ้น การสูญเสียนี้
มีทั้งการเกษียณอายุออกไปจากหนวยงานบาง การเสียชีวิตโดยการเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุบาง รวมทั้ง
การสูญเสียโดยไมมีการถายทอดความรูและประสบการณใหแกหนวยงานดวย อาทิ การเดินทางไปดู
งานตางประเทศของหนวยงานหลายแหงก็ไมไดมีการจัดทํารายงานใหละเอียดมากพอเพื่อใหผูที่ไมมี
โอกาสไดรับทราบขอมูล หรือ การที่อาจารยมีโอกาสไปรวมประชุมวิชาการตางประเทศ ก็ไมไดทํา
รายงานสรุปเผยแพรใหผูอื่นรับทราบ เมื่อเปนเชนนี้จึงทําใหหนวยงานหลายแหงเริ่มคิดหาวิธีการที่จะ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อสรางเสริมใหเปน องคการเรียนรู (Learning Organization)
ในการทําความเขาใจเรื่องหนวยงานเรียนรูนั้น จําเปนที่เราจะตองเขาใจลักษณะของหนวยงาน
ทั่วไปกอน โดยทั่วไปแลวหนวยงานทั้งหลายรวมทั้งสถาบันการศึกษาดวยลวนเปนที่รวมของคน
จํานวนมาก คนเหลานี้มีระดับการศึกษา ความรู ความคิดเห็น และประสบการณแตกตางกัน แตมาอยู
รวมกันเพื่อทํางานใหกับหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย และ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
หนวยงาน แตอันที่จริงแลวตองถือวาหนวยงานหนึ่ง ๆ เปนมากกวาที่รวมของคน และผลงานของ
หนวยงานก็ไมใชผลงานรวมที่แตละคนในหนวยงานนั้นผลิตขึ้น ทั้งนี้เพราะหนวยงานยังประกอบดวย
โครงสราง วัฒนธรรม กฎเกณฑ ระบบ และสิ่งอื่น ๆ อีกหลายอยาง สิ่งเหลานี้ไดหลอหลอมกันขึ้น
มาเปนวิธีปฏิบัติงานและวิธีคิดของหนวยงานในที่สุด เมื่อคน ๆ หนึ่งเขามาอยูในหนวยงาน เขายอม
ถูกกําหนดใหตองปฏิบัติงานตามวัฒนธรรม กฎเกณฑ ระบบ และ ยังอาจจะตองคิดภายในกรอบวิธีคิด
ของหนวยงานดวย ในหนวยงานที่มีลักษณะเชนนี้ การปฏิรูป หรือ การรื้อปรับระบบใหม
(reengineering) ไมสามารถแกไขสิ่งที่ไดติดตราตรึงเปนวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของหนวยงานไดมากนัก
หนวยงานเรียนรูมีความแตกตางไปจากหนวยงานธรรมดาตรงที่บุคลากรของหนวยงานจะ
ปฏิบัติงานดวยการมองโลกและสิ่งแวดลอมดวยสายตาที่แตกตางออกไป พวกเขาพยายามที่จะเขาใจ
โลกและสิ่งแวดลอมในทัศนะใหม ๆ พยายามแปลความหมายของสิ่งที่ไดเห็นใหม ๆ อยูเสมอ
บุคลากรจะพยายามพิจารณาวาวิธีปฏิบัติที่ทํากันมานั้นเหมาะสมหรือไม มีอะไรควรเปลี่ยนแปลงไป
หรือไม หนวยงานพยายามจัดโครงสรางใหบุคลากรสามารถตั้งขอสงสัยในวิธีปฏิบัติ และ สามารถแก
ไขเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติไดเสมอ ๆ ปเตอร เซงเก ผูริเริ่มแนวคิดเรื่ององคการเรียนรูไดใหคําจํากัด
ความไววา องคการเรียนรูหมายถึงโครงสรางองคการซึ่งเปดโอกาสใหบุคลากรขยายขีดความสามารถ

ในการสรางผลลัพธที่ตนเองตองการจริง ๆ ได เปนองคการที่สงเสริมใหเกิดความคิดใหม ๆ ที่เปดกวาง
สนับสนุนใหเกิดแรงดลใจรวมกัน และ บุคลากรก็เรียนรูวิธีที่จะเรียนรวมกันได
การที่จะเปนองคการเรียนรูตามแบบที่เซงเกกลาวถึงนี้ไมใชเพียงแตมีผูนําที่กลาเปลี่ยนแปลง
ทิศทางและโครงสรางองคกร และไมใชการปฏิรูปและการจัดฝกอบรมผูบริหารเทานั้น เพราะการ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้จะเปนไปโดยผิวเผินโดยยังไมไดแกไขกรอบงานอันเปนแกนกลางที่จะทําให
บุคลากรในองคการสามารถทํางานและเรียนรูรวมกันได การสรางองคการเรียนรูจําเปนจะตองเปลี่ยน
ทั้งระบบและสิ่งแวดลอมขององคการใหได
ดักลาส กุธรี กลาววาการสรางองคการเรียนรูนั้นไมมีวันจบ แตจะตองสรางขึ้นอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา หากหยุดเมื่อใดก็จะไมใชองคการเรียนรูอีกตอไป นี่เปนแนวคิดเดียวกันกับการเรียนรู
ตลอดชีวิต นั่นก็คือชีวิตคนเราจะไมตองเรียนรูก็ตอเมื่อหมดลมหายใจแลวเทานั้น หนาที่หลักของ
องคการก็คือการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู วัฒนธรรมที่ผลักดันใหมีการพิจารณาวาองคการจะ
ตองเปลี่ยนแปลงและเรียนรูเพิ่มเติมไดอยางไร วัฒนธรรมนี้จะเนนการตั้งคําถามและการเปลี่ยนแปลง
เพื่อนําองคการไปสูการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้นไปตลอดเวลา
องคการเรียนรูนั้นใชแนวคิดและหลักการหลายอยางที่เปนโครงสรางสําคัญของหนวยงาน ซึ่ง
อาจจัดไดวาเปนทั้งโครงสรางภายในอยางเชนการสนับสนุนใหบุคลากรภายในมีปฏิสัมพันธระหวางกัน
และ โครงสรางภายนอกซึ่งก็คือวิธีการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่น ๆ แนวคิดและหลักการเหลานี้
ไดแก การสรางตนแบบความคิด (mental modeling) การคิดอยางเปนระบบ (systems thinking) วิสัย
ทัศนรวม (shared vision) การเรียนรูสาธารณะ (public learning) การเรียนรูของทีม (team learning)
การควบคุมตนเอง (personal mastery) การ dialogue และการปฏิบัติงานในสภาพคลุมเครือ
1.
การสรางตนแบบความคิด การสรางตนแบบความคิดเปนหลักการสําคัญขององคการเรียนรู
เพราะเปนเครื่องมือที่ชวยใหบุคลากรภายในองคการเกิดความคิดเกี่ยวกับโครงสรางและทิศ
ทางขององคการและโลกที่อยูภายนอกองคการ เครื่องมือนี้เปรียบเสมือนแผนที่จิตใจหรือ
เครื่องมือที่แสดงกรอบงานที่ทําใหผูปฏิบัติงานทบทวนวาตัวเองคิดแกปญหาอยางไร ลงมือ
ดําเนินการแกปญหาอยางไร สมมุติฐานและสารสนเทศที่ใชในการเลือกแนวทางแกปญหานั้น
ๆ ตนแบบความคิดนี้ทําใหแตละคนเขาใจเหตุผลและวิธีการที่ใชในการตัดสินใจแกปญหา ผู
ปฏิบัติงานในหนวยงานทั่วไปมักจะมีคําถามอยูในใจวา เหตุใดผูบริหารจึงตัดสินใจอยางนั้น
หรือ ทําไมจึงทําเชนนี้ เมื่อผูปฏิบัติงานมีตนแบบความคิดแลว พวกเขาก็จะเขาใจวิธีการตัด
สินใจของผูบริหาร และอาจจะการตัดสินใจขององคการไดดียิ่งขึ้น ตนแบบความคิดนี้อาจจะ

มีไดสองระดับ ระดับเล็กสุดก็คือตนแบบความคิดของพนักงานแตละคน สวนระดับที่ใหญขึ้น
ก็จะเปนตนแบบความคิดรวม ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการที่พนักงานหลาย ๆ คนชวยกันสรางขึ้นนั่น
เอง ตนแบบความคิดรวมนั้นจะมีความหมายมากยิ่งกวาตนแบบความคิดของแตละคน เพราะ
เปนวิธีที่บุคลากรทั้งกลุมเห็นวาองคการมีลักษณะและวิธีการแกปญหาอยางไร
การสรางตนแบบความคิดขึ้นในองคการนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อใหเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้น
ภายในองคการ ดังนั้นจึงควรจัดใหผูเกี่ยวของมีเวลาที่จะคิดเรื่องนี้ขึ้น ยกตัวอยางเชน ในการ
ประชุมผูบริหารนั้น ผูเขารวมประชุมควรพิจารณาวาในสัปดาหที่แลวไดประชุมและตัดสินใจ
เรื่องอะไรไปบาง พยายามทําความเขาใจวามีปจจัยอะไรบางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจไป
แบบนั้น ผลลัพธที่เกิดขึ้นและความเปนจริงสอดคลองกับการคาดหมายหรือไม เราจะเรียนรู
จากเรื่องนี้ไดอยางไร เราจะตองพิจารณาวาเรื่องที่ไดตัดสินใจไปแลวนั้นเปนเรื่องจําเปนหรือ
ไม มีเงื่อนไขอยางไร เราดําเนินการอยางไร ขอเท็จจริง หรือหลักการเปนอยางไร
2.

การคิดอยางเปนระบบ การคิดอยางเปนระบบนั้นเปนวิธีพินิจพิเคราะหการบูรณาการแนวคิด
ตาง ๆ ขององคการเรียนรูเขาดวยกัน หากไมรูจักการคิดอยางเปนระบบเราก็ไมสามารถจํา
ถายทอดความคิดไปสูภาคปฏิบัติได การคิดอยางเปนระบบชวยใหฝายบริหารมองเห็นภาพวา
โครงสรางขององคการปจจุบันเปนอยางไร กําลังจะกาวเดินไปทางไหน และกลุมงานตาง ๆ
ทํางานประสานกันดีหรือไม การคิดอยางเปนระบบอาจจะตองใชเครื่องมือในการจําลองแบบ
โครงสรางองคการเพื่อใหเขาใจพฤติกรรมขององคการไดชัดขึ้น

3.

วิสัยทัศนรวม วิสัยทัศนรวมเปนภาพกวาง ๆ ของหนวยงาน และ การดําเนินงานของหนวยงาน
ที่เชื่อมโยงใหบุคลากรขององคการมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เปนภาพรวมของทั้ง
โครงสรางองคการ สวนประกอบองคการ และสิ่งที่องคการดําเนินการอยูวาสัมพันธเกี่ยวของ
กับโลกภายนอกอยางไร ในหนวยงานบางแหง ผูบริหาร อาจจะมีวิสัยทัศนและแนวคิดไป
ทางหนึ่ง สวนผูปฏิบัติงานระดับลางอาจจะมีวิสัยทัศนและแนวคิดไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งไม
เหมือนกัน แตในองคการเรียนรูนั้นจําเปนอยางยิ่งที่บุคลากรทุกคนจะตองเขาใจวิสัยทัศน หลัก
การ เปาหมายและวัตถุประสงคขององคการเปนแบบเดียวกัน

4.

การเรียนรูสาธารณะ การเรียนรูสาธารณะเปนหลักการที่สงเสริมใหบุคลากรแตละคน
พยายามเรียนรูและคนหาสิ่งที่ตนเองยังไมรู หลักการมีอยูวาพนักงานซึ่งไมเต็มใจที่จะเรียนรู

เรื่องที่อยูนอกขอบเขตงานหรือตําแหนงงานของตนเองนั้นจะไมมีประโยชนในองคการเรียนรู
ในทางกลับกัน องคการที่ไมผลักดันใหพนักงานเรียนรูในเรื่องตาง ๆ แมแตที่อยูนอกเหนืองาน
ในตําแหนงก็ไมอาจเปนองคการเรียนรูได การเรียนรูสาธารณะหมายความถึงการสรางวัฒน
ธรรมใหพนักงานเรียนรูและขยายความรูดวยการสนทนากับบุคคลอื่น ๆ หรือรวมอภิปรายใน
การประชุม ปจจุบันนี้การเรียนรูสาธารณะเปนแนวโนมสําคัญขององคการเรียนรู
5.

การเรียนรูกลุม การเรียนรูกลุมเปนวิธีการใหกลุมพนักงานในหนวยงานเสริมสรางความ
สามารถในการทํางานรวมกันจนถึงจุดที่สรางผลงานที่สูงกวาที่แตละคนจะทําผลงานไดดวยตัว
เอง การเรียนรูกลุมเริ่มตนดวยการสนทนาอภิปรายภายในกลุมและกับกลุมอื่น ๆ ภายในหนวย
งานเดียวกัน แนวความคิดยังคงเปนเหมือนการสรางแบบจําลองความคิด นั่นก็คือจะตองเรียน
รูวาจะหารูปแบบของการทํางานที่ไมเอื้อตอการเรียนรูไดอยางไร รูปแบบการทํางานเหลานี้
หากกลายเปนวิธีปฏิบัติของหนวยงานไปแลวจะทําใหหนวยงานไมสามารถเรียนรูเรื่องใหม ๆ
ได ยกตัวอยางเชน การแกตัว การกลาวโทษผูอื่นหรือสิ่งแวดลอม รวมทั้งการกําหนดโครง
สรางการทํางานที่มากระดับชั้นเกินไป กลุมอาจเรียนรูวาเมื่อสมาชิกในกลุมมีความรูและ
ประสบการณตางกัน หากสมาชิกที่มีความรูมากกวาไมไดอยูในกลุมแลว ขีดความสามารถ
และผลงานของกลุมจะลดลงไปอยางมาก กลุมงานจะตองมีความสามารถในการวิเคราะหวา
อะไรคืออุปสรรคของการเรียนรูของกลุม และตองเขาใจวาการเรียนรูของกลุมก็คือการเรียนรู
ของหนวยงาน ไมใชเฉพาะการเรียนรูของแตละบุคคล หากกลุมไมไดเรียนรูก็เทากับองคการ
ไมไดเรียนรูนั่นเอง

6.

การควบคุมตนเอง การควบคุมตัวเองเปนวัฒนธรรมและแนวโนมภายในองคการซึ่งเกี่ยวกับ
การที่บุคลกรแตละคนในองคการประพฤติปฏิบัติ และ เห็นตัวเองวาเปนอยางไร การควบคุม
ตัวเองเปนวินัยซึ่งแตละคนจะตองรูจักแสดงและทําความเขาใจวิสัยทัศนใหลึกซึ้งมากขึ้น
สามารถพัฒนาความอดทนอดกลั้น มองเห็นความจริงแบบที่เปนจริง หรือ อตัมมยตา การควบ
คุมตัวเองมีไดทั้งในระดับพนักงานขึ้นไปถึงระดับรองประธานหนวยงาน แตสําหรับผูนําใน
หนวยงานแลว การควบคุมตัวเองครอบคลุมทั้งเรื่องการมีเมตตา การยอมรับในตนเองและผูอื่น
การแบงปนอํานาจ มีความรูสึกไวตอความเห็นและอากัปกิริยาของผูอื่น ความอดทนอดกลั้น
และรูจักพิจารณาความคลุมเครือ

7.

การปฏิบัติงานในสภาพคลุมเครือ ในองคการเรียนรูนั้น บุคลากรจะตองไดรับการสนับสนุน
ใหทํางานในสภาพคลุมเครือได การบริหารงานในยุคที่ผานมาเราเนนในเรื่องความแมนยํา
และชัดเจนดานการบัญชี แตในองคการเรียนรูนั้นเราจะตองเนนในดานการทํางานในสภาพ
คลุมเครือทั้งนี้เพราะโครงสรางขององคการหรือหนวยงานเองก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ดังนั้นทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานจะตองตระหนักถึงเรื่องนี้ และจะตองสรางแนวทางในการ
เรียนรูในสภาพนี้ดวย ในวันหนึ่งผูปฏิบัติงานอาจจะสังกัดกับแผนกหนึ่ง แตในวันรุงขึ้นเขา
อาจจะตองปฏิบัติงานในอีกแผนกหนึ่ง และเขาจะตองสามารถทํางานในสภาพนี้ได หาก
พนักงานไดเตรียมความพรอมดวยการเรียนรูเอาไวกอนแลว เรื่องเชนนี้ก็ไมใชประเด็นปญหา
เหมือนในองคการทั่วไปอีกแลว เพราะเขาจะสามารถปรับการทํางานใหเขากับสถานการณ
ใหมไดเสมอ

8.

การสนทนาซักถาม การสนทนาซักถามเปนพื้นฐานสําคัญขององคการแหงการเรียนรู เพราะ
เปนการสื่อสารที่แอบแฝงอยูในการปฏิบัติงานทั้งหมดภายในหนวยงาน เราอาจจะใชวิธีการ
สนทนาซักถามเพื่อทําใหเกิดความเขาใจถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในหนวยงาน ทําใหเขาใจ
ระบบและโครสรางขององคการ เขาใจวิสัยทัศน กระบวนการแกปญหา วิธีการทํางาน การ
สนทนาซักถามไมเพียงแตทําใหเขาใจเรื่องเหลานี้เทานั้น แตยังทําใหสามารถสรางตนแบบ
ความคิดใหม เปดใจออกรับรูเรื่องใหม ๆ มองหาแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติ และ มีความ
เขาใจโลกของความเปนจริงอยางลึกซึ้งขึ้น ผูปฏิบัติงานทุกคนจําเปนจะตองฝกหัดใหเกิด
ความสามารถในการสนทนาซักถาม อาจารยผูนอยตองหัดตั้งคําถามกับอาจารยผูอาวุโส
อาจารยนักวิจัยจะตองถามกลุมคนที่เปนประชากรใหไดคําตอบที่ชัดเจน คําตอบเหลานี้จะถูก
สรุปรวมขึ้นเปนองคความรูในภาพใหญได

จากที่กลาวมานี้จะเห็นวาการที่จะกาวเดินไปสูความเปนองคการเรียนรูนั้น หนวยงานจะตอง
เตรียมจัดหาเครื่องมือเหลานี้ใหแกบุคลากร อีกทั้งตองสงเสริมใหใชเครื่องมือเหลานี้ดวย เครื่องมือที่
กลาวมานี้เปนหลักการที่คอนขางจะเปนนามธรรม หนวยงานอาจตองการใชเครื่องมือที่มีลักษณะเปน
รูปธรรม หรือที่เปนอุปกรณเทคโนโลยีระดับสูง เครื่องมือเหลานี้มีอยูหลายอยาง อาทิ ฐานความรู
ระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ฯลฯ

ระบบอิงความรู (Knowledge based system) ระบบอิงความรูเปนระบบสารสนเทศแบบหนึ่ง
ซึ่งสรางขึ้นใหมีฐานความรูเปนแกนกลางสําหรับใหผูใชไดใชความรูที่จัดเก็บไวในการปฏิบัติงาน โดย
ปกติแลวความรูที่บุคลากรในหนวยงานหนึ่ง ๆ ไดรับนั้นอาจจะบันทึกเก็บในรูปแบบตอไปนี้
1. บันทึกเก็บบนกระดาษ เชนรายงานการประชุม รายงานการดูงาน หรือรายงานอื่น ๆ
2. บันทึกอยูในแถบเสียง เชน การเสียงการประชุม การบรรยาย การสัมมนา
3. บันทึกอยูในแฟมนําเสนอทางคอมพิวเตอร,และ
4. จําอยูในสมองของบุคลากร
การจําเรื่องราว ประสบการณ และความรูตาง ๆ ไวในสมองเปนเรื่องที่มีประโยชน โดยเฉพาะ
เมื่อคนเราสามารถนําเรื่องที่จดจําเหลานั้นมาประยุกตตอไปได แตประโยชนนี้ก็มีเฉพาะบุคคลที่จํา
ความรูนั้นเอาไวได หรือที่เขาถึงสื่อที่บันทึกความรูเอาไวเทานั้น สิ่งที่สําคัญกวาก็คือทําอยางไรความรู
เหลานั้นจึงจะเปนประโยชนตอบุคลากรอื่นเปนจํานวนมาก ๆ ตอไปในอนาคตได
การสนับสนุนใหเกิดองคการเรียนรูตามแนวทางที่กลาวมาขางตนทั้งหมดนั้นจะไมทําใหเกิด
ผลดีแกองคการเทาที่ควรถาหากไมสามารถนําความรูมาจัดเก็บไวในรูปแบบที่บุคลากรในองคการจะ
แบงปนกัน หรือนําไปใชรวมกันได เพราะสื่อที่บันทึกความรูเอาไวอาจจะอยูในที่ซึ่งคนที่ตองการใช
ความรูไมอาจเขาถึง หรือเขาถึงแลวก็ไมสามารถเขาใจได เพราะความรูนั้นไมไดรับการเรียบเรียงเอาไว
ใหนําไปใชไดสะดวก
นักวิชาการดานความรูไดพยายามคิดหาทางจัดทําระบบอิงความรูเพื่อจัดเก็บความรูเอาไวใน
ระบบคอมพิวเตอรในรูปแบบที่ผูใชสามารถนําไปใชไดงายขึ้น ในการจัดสรางระบบอิงความรูนี้มี
ปญหาที่นักวิชาการจะตองพิจารณาศึกษาประเด็นตาง ๆ หลายดานดวยกัน คือ
1. การคนหาความรู (Knowledge acquisition) หมายถึงการพิจารณาตรวจสอบวาความรูมี
อยูที่ใด และการรวบรวมความรูเพื่อนํามาจัดเก็บเปนฐานความรู โดยปกติหมายความถึง
การพิจารณาวาใครบางคือผูที่มีความรูในดานที่เราตองการจะจัดเก็บ ผูมีความรูนั้นอยูภาย
ในหรือภายนอกองคการ หากเปนผูอยูในองคการก็จะตองพิจารณาหาวิธีที่จะทําใหผูมี
ความรูนั้นยินดีใหความรูเพื่อนํามาจัดเก็บไวในระบบอิงความรู นอกจากนั้นยังจะตอง
พิจารณาดวยวาจะสนทนาสอบถามบุคคลผูมีความรูนั้นอยางไรจึงจะไดรายละเอียดสวนที่
เปนความรู หรือหากความรูนั้นเปนสวนที่บันทึกเก็บไวในเอกสารรายงานตาง ๆ ก็จะ
ตองหาวิธีที่จะดึงความรูนั้นออกมาจากเอกสารได
2. การแทนความรู (Knowledge representation) หมายถึงการหาวิธีนําความรูมาจัดเก็บไวใน
ระบบคอมพิวเตอร การนําเอกสารรายงานการประชุมซึ่งมีการปรึกษาหารือกันในสวนที่

เปนความรูมาเก็บไวนั้นยังไมนับวาเปนการแทนความรู เพราะสิ่งที่เก็บเอาไวก็คือขอความ
ที่ไมมีโครงสรางของความหมายที่ชัดเจน ปจจุบันนี้เรายังไมมีโปรแกรมประมวลคํา
(Word processing) ที่สามารถบอกไดวาเนื้อหาของเอกสารที่เก็บไวเปนอะไร แตมี
โปรแกรมที่อาจตรวจสอบวาเอกสารนั้นมีคําที่กําหนดใหหรือไม วิธีการจัดเก็บความรูที่
ใชกันอยูในเวลานี้คือเก็บเปนกฎ (rule) เชน ถา นักเรียนเกงคณิตศาสตร และ ถา นักเรียน
เกงฟสิกส แสดงวา นักเรียนควรเรียนตอในคณะวิศวกรรมศาสตร การจัดเก็บความรูเปน
กฎนั้นเหมาะกับความรูที่มีลักษณะเปนเหตุเปนผล การจัดเก็บความรูอีกวิธีหนึ่งคือเก็บ
เปนกรอบ (frame) นั่นคือกําหนดกรอบสําหรับบันทึกขอเท็จจริงตาง ๆ และความสัมพันธ
ระหวางขอเท็จจริงเหลานั้น ยกตัวอยางเชน การจัดเก็บความรูเกี่ยวกับอาณาจักรสัตว และ
แสดงความสัมพันธวาสัตวแตละชนิดนั้นจัดอยูในกลุม หรือประเภทอะไร
3. การคนคืนความรู (Knowledge retrieval) หมายถึงการตรวจสอบความรูที่จัดเก็บไววามี
เรื่องใดที่ตรงกับที่ตองการบาง เมื่อพบแลวก็นําความรูนั้นขึ้นมาใชงานได ยกตัวอยาง
เชน หากจัดเก็บความรูเกี่ยวกับความถนัดของผูประกอบอาชีพตาง ๆ เอาไว และเรา
ตองการคนหาวาผูที่ตองการเปนศัลยแพทยควรมีความรูและความถนัดดานไหนบาง เราก็
จะตองสามารถคนคืนความรูนั้นได
4. การอนุมานความรู (Knowledge inference) หมายถึงการนําขอมูลมาพิจารณาเปรียบเทียบ
กับความรูที่จัดเก็บไว เพื่อใหไดขอสรุปบางประการ ยกตัวอยางเชน หากเราไดจัดเก็บ
ความรูเกี่ยวกับความถนัดของผูประกอบอาชีพตาง ๆ เอาไวอยางครบถวนแลว และเรามี
ความรูเกี่ยวกับนักเรียนคนหนึ่งวา มีความสนใจทางดานภาษาอังกฤษและทําคะแนนได
ปานกลาง เปนนักกีฬาโรงเรียน ทําคะแนนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดดีเยี่ยม
เราอาจนําขอมูลนี้มาอนุมานผานกฎความรูที่จัดเก็บเอาไวเพื่อหาขอสรุปวา นักเรียนผูนี้
ควรสมัครเขาศึกษาตอในสาขาวิชาใดจึงจะดีที่สุด
การสรางระบบอิงความรูไดรับความสนใจจากนักวิชาการสาขาตาง ๆ มานานแลว เพราะตางก็
เชื่อวาการจัดเก็บความรูเอาไวในระบบคอมพิวเตอรจะทําใหหนวยงานมีระดับความรูความสามารถมาก
ขึ้น หนวยงานอาจนําความรูที่จัดเก็บไวมาเปนประโยชนได และยิ่งหนวยงานจัดเก็บความรูไวไดมาก
เทาใด ก็จะทําใหหนวยงานทํางานไดอยางมีคุณภาพมากขึ้นเทานั้น
การจัดการความรูนั้นจะตองอาศัยผูที่ไดรับการฝกฝนในดานนี้มาโดยเฉพาะ เรานิยมเรียกผูที่
ทําหนาที่นี้วาวิศวกรความรู (Knowledge engineer)

ระบบอิงความรูที่นิยมจัดทํากันมากคือระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert system) ซึ่งเปนระบบสําหรับ
จัดเก็บความรูและประสบการณของผูเชี่ยวชาญเอาไวเพื่อใหผูที่มีความรูและความชํานาญนอยกวา
สามารถนําระบบไปใชไดเสมือนกับเปนผูที่มีความชํานาญมาก
ระบบผูเชี่ยวชาญที่นิยมจัดทําขึ้นมักจะเปนระบบที่มีวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
• ระบบวินิจฉัยปญหา เชน ระบบวินิจฉัยผูปวย เปนระบบสําหรับตรวจสอบอาการของ
ผูปวยและใหความเห็นวาอะไรคือสาเหตุของความเจ็บปวย ระบบวินิจฉัยโรคพืช
ระบบวินิจฉัยความพิบัติของอาคาร
• ระบบวางแผน เชน ระบบวางแผนโครงการ ระบบวางแผนการกอสราง ระบบวาง
แผนการจัดสงสินคา
• ระบบการคัดเลือก เชน ระบบการคัดเลือกผูสมัครขอใชบริการบัตรเครดิต ระบบการ
คัดเลือกโครงการ
• ระบบแนะนํา เชน ระบบสําหรับแนะนําการเลือกซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร
โอกาสสําหรับการวิจัยเพื่อสรางระบบอิงความรู และ ระบบผูเชี่ยวชาญขึ้นใชในงานดาน
การศึกษายังมีอีกมากดวยกัน ยกตัวอยางเชน ระบบผูเชี่ยวชาญสําหรับการใหคําปรึกษาและแนะแนว
การศึกษาตอ ระบบผูเชี่ยวชาญการใหคําแนะนําวิธีแกไขความประพฤตินักเรียน ระบบผูเชี่ยวชาญ
วินิจฉัยความแปรปรวนทางอารมณของนักเรียน ฯลฯ
โครงสรางของระบบผูเชี่ยวชาญมีดังแสดงในรูป 1 ขางลาง ตามรูปนี้จะเห็นวา มีระบบยอย
สําหรับทําหนาที่จัดเก็บความรูจากผูเชี่ยวชาญไวในฐานความรู และบางสวนที่เปนขอมูลก็อาจจัดเก็บ
ไวในฐานขอมูลได สวนที่เปนฐานความรูนั้นสําหรับระบบผูเชี่ยวชาญมักจะจัดเก็บไวในรูปแบบของ
กฎ (Rules) สวนฐานขอมูลนั้นหมายถึงขอเท็จจริงเชิงตัวเลขหรือขอความที่อาจจะตองใชในการ
ทํางานของระบบ เชนระบบผูเชี่ยวชาญการวางแผนการกอสรางตองเก็บขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการ
ทํางานกิจกรรมแตละอยาง การจัดเก็บความรูนั้นปกติใชวิศวกรความรูเปนผูดําเนินการ
สําหรับในสวนของผูใชทั่วไปนั้น จะมีระบบยอยสําหรับจัดการการโตตอบระหวางผูใชกับ
ระบบผูเชี่ยวชาญ เมื่อผูใชตั้งคําถามเขาสูระบบแลว จะมีระบบยอยสําหรับวิเคราะหคําถาม เครื่องจักร
อนุมานสําหรับนําคําถามไปเปรียบเทียบกับกฎเกณฑในฐานความรู และระบบยอยสําหรับสรางคํา
อธิบาย

ผูเชี่ยวชาญ
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รูปที่ 1 โครงสรางระบบผูเชี่ยวชาญ
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